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A gépjárművek adóztatását a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban
Gjt.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) szabályozza.
Mi után kell adót fizetni?
A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, (olyan szállító, vagy vontató eszköz,
amelyet beépített erőgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe és rendszámtáblával ellátott.)
és pótkocsi (a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, lakópótkocsi,
műhelykocsi vagy hasonló jellegű, más nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával ellátott.) után
gépjárműadót kell fizetni.
Mi után nem kell adót fizetni?
 A belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, (mezőgazdasági munka
végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű,
amelyet beépített erőgép hajt, és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban
haladni képes)
 a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, (a 35/2000. XI. 30. BM rendelet
értelmében speciális rendszámtáblával – fehér alapon 3-3 piros betű - és számjellel Y kezdő
betűjellel – és igazolólappal ellátott jármű, amely a sík úton önerejéből, vagy vontatója
által 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes),
 a négykerekű segédmotoros kerékpárra, (olyan két-, három- vagy négykerekű jármű,
amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kw
teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége 45 km/óránál nem nagyobb és saját
tömege legfeljebb 350 kg.)
 a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjárművekre,
 a munkagépre, (önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes)
 a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre.

Kell-e bevallást adni?
2004. január 1. napjától megszűnt a bevallásadási kötelezettség.
Az adó megállapítás az Okmányirodáknál vezetett közúti közlekedési nyilvántartásból havonta
kapott adatszolgáltatás alapján történik.
2010. január elsejétől a 304/2009. (XII. 22.) Korm. Rendelet alapján változik az eladás
bejelentése az okmányirodák felé!
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított 5
munkanapon belül – az eladó tulajdonos az adás-vételi szerződés benyújtásával vagy
megküldésével teljesíti.
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Mikor kell kérelmet beadni az önkormányzati adóhatósághoz?
− ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából,
− ha költségvetési szerv vagy egyház a gépjármű tulajdonosa,
− ha társadalmi szervezet vagy alapítvány a gépjármű tulajdonosa és a megelőző évben a
gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
− ha az autóbusz után adózó adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény
szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti
tömegközlekedés folytatásából származik,
− Ha tűzoltó szerkocsinak minősül a gépjármű,
− ha a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostohavagy örökbefogadó szülőt is - a tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem
érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.
− Ha kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott a személygépkocsi.
Ki fizeti a gépjárműadót?
− az a személy aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként,
ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos vagy több üzembentartó esetében
az adó alanya az akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
− év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az aki/amely a
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként
szerepel.
− Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos - a külön
jogszabályban meghatározott módon - bejelenti az Okmányirodánál, akkor a következő évtől a
tulajdonszerző felet kell az adó alanyának tekinteni.
− Ha a tulajdonátszállást egyik fél sem jelenti be az Okmányirodában, akkor a bejelentés évének
az utolsó napjáig az eladó az adó alanya.
− Az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében az adó alanya az
akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
Mikor kell befizetni az adót?
Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként két egyenlő
részletben fizetheti meg. Az első félévi részletet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül, a második félévi részt az adóév szeptember 15-éig fizetheti meg Ravazd Község
Önkormányzat 59300223-11017691 számú gépjárműadó beszedési számlájára. Az év közben
keletkezett adókötelezettség (új gépjármű vásárlása) esetén az adóalany a félév időarányos részére
őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.
„E” és „P” ideiglenes rendszámtábla kiváltása esetén az előírt adót a határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
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Az adó alapja:
- személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. (vagy lóerő osztva 1,36-tal)
- autóbusz, nyerges vontató a lakókocsi és a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya)
- tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a
terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.
Az adó mértéke:
Teljesítmény alapján:
− gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
− gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
− gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
− gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
− gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Súly alapján:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz
esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft,
- egyéb gépjárművek és pótkocsik esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogramm után
1380 Ft.
„E” ideiglenes rendszám adója:
- személyszállító gépjármű után 10.000 Ft,
- tehergépjármű után 46.000 Ft.
„P” ideiglenes rendszám adója: 23.000 Ft

Hol kell fizetni az adót?
− magánszemély adóalany esetében a nyilvántartott lakcím szerinti,
− nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba
bejegyzett lakcíme, székhelye, telephelye szerint illetékes önkormányzatnál. Amennyiben a
hatósági nyilvántartásban a székhely és a telephely is szerepel, akkor a telephely szerinti
adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására.
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű és pótkocsi beigazolása:
Ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott
hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő
szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély
bemutatásával jelenti be.

3

